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FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU 
 
REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  
Møte nr. 8 – 2018/19 i FAU torsdag 9. mai kl. 19.00-21.00 på SFO-rommet, 
Sakshaug skole. 
 
Tilstede:  Rune Sandberg (1.trinn), Gunvor Jørstad (2.trinn), Marie Merakerås Nesset 

(3.trinn), Terje Vang (4.trinn) vara Janne Lena Kvarsvik (4. trinn), Marit 
Solberg (5A), Bjørn Åge Fjeset (5B), Malin Viken (6.trinn), Kosom Skaale 
(7.trinn), vara Merete Røvik (7. trinn). 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 42-18/19 GODKJENNING AV REFERAT FRA 04.04.19  
Vedtak:  Godkjent 
 

SAK 43-18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 44-18/19 17. MAI 

 17.maikomitéen informerte om organisering av toget. Komitéen tar 

med klasseskiltene til Coop Extra, klassekontaktaktene finner dem 
der. FAU bærer fanen, Bjørn Åge henter den på skolen dagen før. Rune 

og Terje tar også en etappe hver. Voksne i 1. holder støttesnorer, 

elever i 1. bærer dusker. 

 
Vedtak: Informasjon om 17. mai sendes ut til alle heimene i morgen. Egen info 

sendes til klassekontaktene. 
5. trinn kjøper inn 2 esker med potetgull til premier for leikene. 

 FAU ønsker ikke å investere i egen isdisk i denne omgang. Tar opp 
saken seinere. 

 

SAK 45-18/19 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ 
  Inderøy kommune deltar i prosjektet Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø fra høsten 2019 og i to år framover. Fra Inderøy deltar 

Sakshaug skole og Inderøy ungdomsskole sammen med Sakshaug 

barnehage, Eventyrskogen barnehage og Lyngstad barnehage. 

Målet med prosjektet er å videreutvikle praksis innen arbeidet 

med barnehagemiljø, skolemiljø, arbeid mot mobbing og andre 
krenkelser. Deltakerne skal mellom samlinger arbeide med aktuelle 

problemstillinger i sin praksis knyttet til regelverket og forebygging, 

avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser. Det handler 

bl.a. om å få trent på regelverksanvendelse, ferdigheter og ha arenaer 

for å vurdere og reflektere over egen praksis. Les mer på: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-

satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-

inkludering/om-satsingen/  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-inkludering/om-satsingen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-inkludering/om-satsingen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-inkludering/om-satsingen/


 

 

Det skal lages en plan til høsten, elever og foresatte vil 

involveres. Offisiell oppstart blir etter nyttår. 
 
Vedtak: FAU syns dette er positivt, og ønsker å medvirke underveis i prosessen. 
 
SAK 46-18/19 SMØREMÅLTID 

 Skolen takker for tilbudet om smøremåltid, og ønsker å få det nest 

siste skoleuke før sommerferien. 
 
Vedtak: Avvikles tirsdag 11. juni, kl 9.45. FAU bidrar med mat, og klargjør 

matkasser til hvert enkelt trinn. Elevene tar med tom matboks/tallerken 
og smørekniv selv, slik at det ikke blir unødig søppel. Skolen tar ansvar 
for å orientere FAU om matallergier. Brød, smør, skivet hvitost, 
kjøttpålegg, skinkeost, leverpostei, syltetøy, paprika, tomat og agurk. 
Gluten- og laktosefri alternativ. Inderøyningen inviteres. Røra fabrikker, 
Marens bakeri, coop extra og Inderøybedrifter forespørres om sponsing.
  

 
  

Eventuelt: 

- Folkehelseprofilen til Inderøy kommune; høyere andel barn og unge enn 
landsgjennomsnittet, færre treffsteder, større andel skjermtid enn landsgjennomsnittet. 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=5053&sp=1&PDFAar=2019  

- Aktiviteter mot slutten av skoleåret:  

Tradisjonell samlingsstund i Muustrøparken 16. mai 

Aktivitetsdag, tidspunkt kommer (følg med på ukeplanen) 

Skoleavslutning 18. juni kl 18-20 
Siste skoledag 20. juni, det er ikke endelig avgjort om siste skoledag er halv dag. SFO ferie 

6. juli – 5. august. Skolestart 15. august. 

- Dugnad. FAU skal organisere utedugnad; vende sand i sandkassen, tegne opp aktiviteter 

(blant annet sjakk- og basseruter) på asfalten. Det er ønske fra elevene om ballvegg, følges 

opp videre. 
- Sommerles 2019, starter opp 1. juni og avsluttes 31. august: https://sommerles.no/  

- SFO-rommet Spiren endrer navn til Landskapet. Navneendring vedtatt i 

Samarbeidsutvalget, etter forslag fra elevrådet. 

- På siste FAU-møte før ferien, onsdag 5. juni 19-21, skal nye FAU-representanter kalles 

inn.  

 
 

 

Gunvor Jørstad 

- referent - 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=5053&sp=1&PDFAar=2019
https://sommerles.no/

